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Boeken te koop aangeboden
Hans Huijbregts biedt een aardige lijst entomologische boeken te koop aan, vooral
over kevers. Via de internetsite http://home.tiscali.nl/hhuijbre/ kun je het aanbod inzien
en contact met hem opnemen. Hans is daarnaast ook zelf op zoek naar een paar
boeken, dit staat ook op de website vermeld.
Hans Huijbregts, Virulypad 65, 2316 ZT LEIDEN, 071-5680446,
hanshuijbregts@tiscali.nl

Mooie website met keverfoto’s
De Duitse coleopteroloog Frank Köhler heeft als sinds 2000 een erg mooie website met
foto’s van kevers: www.koleopterologie.de/gallery/index.html. Misschien is de site al
bij veel Sektie Evertsleden bekend, maar ik kende hem zelf niet. In ieder geval is de
site zeker de moeite waard om even onder de aandacht te brengen.
De site heeft tot doel foto’s van zoveel mogelijk (Midden-Europese) keversoorten
bijeen te brengen. Het aardige is dan ook dat niet alleen foto’s van vliegende herten en
geelgerande watertorren te zien zijn, maar ook van allerlei kleine kevers en obscure
keverfamilies. Het is alleen al leuk om eens door de foto’s van de verschillende
keverfamilies te bladeren. De foto’s zijn afkomstig van meer dan 170 fotografen, veelal
coleopterologen.
De soorten zijn op te zoeken via een lijst van de families op alfabetische volgorde,
Daarnaast is een index aanwezig volgens de indeling in delen van Die Käfer
Mitteleuropas, waarbij de families ook gezocht kunnen worden met voorbeeldfotootjes
erbij. In de lijst van de soorten met foto, staat soms met symbolen aangegeven of het
mannetjes of vrouwtjes zijn, larven, eieren, etende kevers, vliegende kevers. Dat maakt
gericht zoeken mogelijk. Er is ook een symbool gebruikt als de foto specifieke
determinatiekenmerken toont, bijv. detailopnamen van dekschildsculptuur of
monddelen.
Een duidelijke doelstelling van de website is ook, om de foto’s te kunnen gebruiken als
extra hulp bij de determinatie, naast de gebruikelijke determinatieliteratuur. Er is ook
een forum voor keverdeterminatie, waarop je foto’s van voor jou onbekende kevers
kunt plaatsen en waarop iedereen kan reageren.
Het is ook mogelijk om je eigen foto’s aan te leveren, zodat ze in de fotodatabase op de
website worden geplaatst. Op de site wordt uitvoerig ingegegaan welke foto’s gewenst
zijn, waar ze aan moeten voldoen, en hoe je ze moet aanleveren. Er is toch nog een
aantal families en uiteraard een groot aantal soorten waar geen één foto van is!
De fotowebsite vormt eigenlijk een onderdeel van de website van de
Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (www.koleopterologie.de). Via
deze site is ook een vergelijkbare foto-site te benaderen over wantsen. Daarnaast is
informatie te vinden over de vereniging en over de Duitse kevercatalogus.
Barend van Maanen

